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Tehnici inovative pentru promovarea serviciilor oferite de o firma,  
in vederea cresterii portofoliului de comenzi 

 
 
 
Astazi, in fata unei concurente inversunate a producatorilor, imaginea de firma a reusit sa 
conteze mai mult decat produsul in sine. 
Prima conditie ca un produs sa fie vandut este ca oamenii sa il cunoasca, si cine poate obtine 
astazi mai bine acest lucru daca nu publicitatea.
 
Includerea, ca o dimensiune aparte, a politicii promoţionale în mixul de marketing se justifică 
prin rolul important şi decisiv pe care acţiunile promoţionale le au în procesul de vânzare a 
produselor, respectiv, impactul costurilor pe care le comportă aceste acţiuni. În condiţiile 
economice contemporane, a concurenţei acerbe manifestată pe toate pieţe de desfacere, 
absenţa sau lipsa acţiunilor şi a politicilor de promovare conduce la apariţia unor riscuri şi 
dificultăţi în asigurarea unei vânzări eficiente şi eficace de produse/servicii. 
Din punct de vedere conceptual, prin promovare se înţelege ansamblul activităţilor şi proceselor 
menite a face un produs/serviciu cunoscut, cu scopul de a impulsiona pătrunderea lui pe piaţă, 
respectiv a stimula vânzările. 
 
Promovarea îndeplineste o serie de functii economico-sociale, ce evidentiaza utilitatea sa cum 
ar fi:  
- furnizarea de informatii cumparatorului. 
- neutralizarea informatiilor defavorabile ce se raspândesc mai ales prin zvonistica. 
- stimularea cererii este scopul direct si imediat. 
- atenuarea fluctuatiilor cererii sezoniere. 
- diferentierea produselor, mai ales a marcilor. 
- reamintirea avantajelor produselor/serviciilor pentru a ramâne consumatori fideli. 
- contracararea concurentilor. 
- influentarea persoanelor cu putere de decizie la nivel guvernamental. 
- influentarea comportamentului public. 
- formarea unei imagini. 
- justificarea preturilor bunurilor si serviciilor. 
- constientizarea publicului cu privire la noile produse si servicii create. 
- informarea si educarea pietii. 
- crearea unei diferente competitive 
- crearea unui climat favorabil pentru vânzarile viitoare. 
 
Managerul cu responsabilitati în domeniul promotional este cel care va decide formele, 
metodele si tehnicile utilizate, când si în ce masura.
 
Una dintre schemele cele mai frecvent folosite, privitor la structura politicilor de promovare, 
este urmatoarea schema a activităţilor promoţionale: 
 
1. Acţiuni de publicitate (Publicitatea) 
După timpul mesajului difuzat, publicitatea poate fi de natură factuală punand accentul pe 
reliefarea caracteristicilor clare ale produsului sau serviciului şi de natură emoţională,vizand 
exploatarea unor trasături şi resortiri emoţionale ale potentialilor beneficiari.
- Presa 
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Presa scrisa constituie principalul mediu publicitar sub forma scrisa, care utilizeaza, in principal, 
urmatoarele suporturi:  
- ziarele, avand drept caracteristici fundamentale: selectivitatea geografica, flexibilitatea in 
spatiu si timp, pret scazut, amplificarea numarului de cititori, calitate scazuta, selectivitate 
demografica redusa etc. 
- revistele, avand drept caracteristici fundamentale: selectivitate demografica, amplificarea 
numarului de cititori, calitate ridicata, flexibilitatea in spatiu, selectivitatea geografica redusa; 
- presa gratuita, avand drept caracteristici fundamentale: selectivitatea geografica, selectivitate 
demografica, permanenta, flexibilitatea in spatiu. 
a)avantaje: - apare într-un număr mare de exemplare, lucru care determină vizualizarea de un 
număr mare de cetăţeni 
b) dezavantaje: - impact relativ mic în comparaţie cu alte tehnici, presupunând o cultură din 
partea consumatorilor orientată spre cititul presei 
- Radioul 
a) avantaje - acoperă mai intens pieţele locale şi naţionale în comparaţie cu presa 
b) dezavantaje - costul relativ ridicat faţă de alte metode; 
- Televiziunea 
a) avantaje - acţionând simultan şi concomitent asupra auditivului îşi vizualului, impactul asupra 
consumatorilor este extrem de mare şi direct 
b) dezavantaje: - costul relativ ridicat pe spot de publicitate 
-Publicitate directă 
- distribuirea prin poştă de pliante şi broşuri; 
- distribuirea de pliante prin căsuţe poştale; 
- publicitatea prin reclame în diferite cărţi, reviste, etc; 
- panourile de publicitate stradale; 
- reclamă prin telefon. 
 
- Internetul 
Publicitatea prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice: pagini de web-site proprii 
sau prezenta in cadrul unor portaluri administrate de terti. 
 
Cercetarile arata ca 50-90% dintre utilizatorii internetului cauta in mod direct produse si servicii 
online. Dupa e-mail, Webul este considerat in principal o modalitate de cautare de informatii, 
produse si servicii care ofera economie de timp si efort, posibilitatea selectarii si obtinerii unui 
pret redus pentru produsele/servicile cautate. 
 
Desigur, in stadiul actual, o companie publicitara purtata exclusiv online are sanse reduse de 
reusita, iar publicitatea online vine doar sa intregeasca mixul de marketing ce sta la baza unei 
promovari de succes. 
 
Privind din perspectiva publicitatii traditionale si a metodelor folosite de aceasta, principalele 
avantaje ale publicitatii online ar putea fi grupate in patru categorii: targetarea, monitorizarea, 
afisarea si schimbarea publicitatii si interactivitatea.  
A.Targetarea   
Publicitatea pe Internet ofera posibilitati de targetare pe care nici o alta forma de publicitate nu 
le poate oferi. Campania poate fi adresata direct unor utilizatori din anumite companii, regiuni 
geografice, de anumite nationalitati, poate fi plasata la o anumita ora, pentru utilizatori ce 
folosesc un anumit computer, ba chiar si in functie de preferintele personale si comportament.  
B.Monitorizarea   
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Producatori pot urmari modul cum interactioneaza utilizatorii cu produsele lor si astfel sa 
observe care sunt punctele de interes pentru clienti actuali sau potentiali. Se poate monitoriza, 
de exemplu, modul in care vizitatorii au navigat in interiorul sitului, pentru a afla care sunt 
principalele informatii cautate si care produse au cel mai mare succes. Publicitarii pot masura si 
raspunsul efectiv la o reclama, fie prin numarul de click-uri pe care le-a primit reclama, fie prin 
numarul de cumparari generate prin intermediul bannerului etc., lucru aproape imposibil prin 
mijloacele traditionale.  
C.Afisarea publicitatii si schimbarea acesteia   
Un afis publicitar este expus in mod real online 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365 de 
zile pe an. Mai mult decat atat, o campanie poate fi lansata, modificata intrerupta imediat. 
Aceasta trasatura diferentiaza webvertisingul de print, unde trebuie asteptata o noua aparitie, 
sau de TV, unde costurile ridicate ale unei reclame reduc posibilitatea schimbarii acesteia.  
D.Interactivitatea   
Nici un alt mediu nu permite trecerea de la reclama la producator atat de rapid si fara nici un fel 
de efort ca Internetul. Consumatorul nu vede doar publicitatea – el poate interactiona cu 
produsul, poate afla parerea altor cumparatori, il poata testa si chiar cumpara fara sa plece din 
fata coputerului. Fiecare dintre mijloacele traditionale de difuzare a publicitatii are – intr-un grad 
mai mare sau mai mic – o parte din aceste avantaje, insa nici unul nu le poate oferi pe toate si 
intr-o asemenea masura ca Internetul. 
 
Site-ul de prezentare 
Un site de prezentare este o modalitate foarte buna de a oferi informatii potentialilor clienti, fiind 
un mediu atractiv de prezentare a produselor si serviciilor 
 
Site-ul de prezentare sunt preferate de IMM-uri, care nu au nevoie constanta de modificari la 
continutul site-ului, acestea fiind rentabile ca pret. 
 
Clientii se asteapta sa aveti un site de prezentare si inainte de a va contacta, se informeaza 
mai intai pe internet,pentru a afla mai multe despre afacerea dvs. 
 
Practic un site de prezentare ar trebui sa cuprinda cerl putin urmatoarele pagini : 
pagina de start si paginile despre companie, servicii si produse, informatii de contact.  
Alte sectiuni optionale ar putea fi : experienta companiei, catalog de preturi, modalitati de 
achizitionare si plata. 
 
Metode de promovare ale unui site. 
1. Publicitate platita cu bani 
2. Publicitate gratuita  
 
Principalele metode de promovare gratuita a unui site 
- Inscriere gratuita in directoare web 
- Publicarea de articole in directoare de articole 
- Schimb de legaturi cu alte site-uri din domenii inrudite cu site-ul tau 
- Publicare anunturi gratuite pe site-urile de anunturi gratuite 
- Creare blog de specialitate in care sa vorbesti despre serviciile oferite pe site-ul tau   
- Participarea la discutii pe forumuri si adaugarea link-ului pe unde este posibil 
- Publicarea de comunicate de presa pe site-urile de profil 
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Tipuri de publicitate on-line 
 
- Reclamele text cu plata pe click (Pay Per Click Advertising-PPC)
Desemneaza un model de plata a reclamei online in functie de click-urile primite de link-ul 
inclus in listele de link-uri platite. 
Reclamele in sistem PPC sunt cele mai folosite in acest moment pe Internet. 
Ele contin un titlu si o descriere. Rata de click pe aceste reclame este mult mai mare decat a 
bannerelor, uneori ajungand si la 10%. 
Google , Yahoo (Overture) folosesc reclamele in sistem PPC. 
Google Adwords – permite advertiserilor sa-si faca reclama prin anunturi text care apar in 
dreapta rezultatelor cautate in Google sau pe reteaua miilor de site-uri partenere care folosesc 
Google Adsense. 
 
- Optimizare pentru motoarele de cautare (“Search Engine Optimisation”-SEO) 
Termenul de SEO vine din Engleza de la “Search Engine Optimisation” si inseamna 
optimizarea paginilor pentru motoarele de cautare. 
In strainatate SEO a devenit o profesie fiind numeroase firme care ofera astfel de servicii.De ce 
SEO?Traficului unui site web este generat de motore de cautare (aproximativ 80%), de 
directoare web (cum este site-ul nostru) sau de vizitatori care intra direct. Dintre motoarele de 
cautare cel mai folosit este Google (mai mult de 80% din trafic). De aceea este foarte important 
ca optimizarea sa se indrepte in special in optimizare pentru acest motor de cautare.Care este 
conceptual de baza?O firma plateste o suma de bani ca site-ul sau sa se gaseasca in primele 
rezultate la cautarea unui anumit termen sau a unor anumiti termeni. Astfel el va beneficia de 
pe urma traficului urias pe care il au motoarele de cautare. In plus va beneficia de vizitatori care 
cauta exact ce le ofera, nu ca si in cazul banner-elor de vizitatori curiosi sau persoane care nu 
au neaparat intentia de a cumpara de la ei. Se poate spune ca este o investitie care se va 
amortiza in timp. 
Avantaje/dezavantaje 
Chiar dumneavoastra puteti sa va optimizati site-ul pentru motoarele de cautare iar atunci 
investiatia nu va fi decat in timp petrecut in fata calculatorului. Deci un avantaj ar fi ca oricine 
poate sa faca SEO si cu investitii materiale minime. Binenteles ca rezultate mult mai bune sunt 
obtinute daca munca este facuta de un profesionist. 
Din pacate exista si dezavantaje. Nu exista nici o garantie, ca site-ul dumneavoastra va 
ajunge in primele pozitii la o anumita cautare si chiar si daca va ajunge nu exista garantii ca va 
si ramane acolo. In google de exemplu exista fluctuatii, uneori site-ul dumneavoastra poate fi 
scos in afara indexului iar in ziua urmatoare el poate fi primul pentru aceeasi cautare. Cei de la 
google spun ca indexarea site-urilor se face in mod gratuit si de aceea nu sunt nici un fel de 
garantii. 
Spre deosebire de SEO, PPC nu imbunatateşte pozitionarea in listele organice (naturale, 
neplatite) de rezultate. Un site al carui grad de optimizare este scazut va ramane la fel si dupa 
renuntarea la campaniile PPC , ducand la scaderea drastica a traficului pe site. Ba mai mult, 
includerea paginii web in aria rezultatelor sponsorizate implica asumarea riscului de a fi total 
ignorati de o anumita categorie de utilizatori, despre care vom vorbi intr-un capitol viitor. Prin 
urmare, efectul SEO asupra traficului este pe termen lung, iar apelarea la campanii PPC 
genereaza rezultate pe termen scurt. 
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2. Relaţii publice 
Relaţ iile publice implică din partea întreprinderii cultivarea unor contacte directe, 
realizate consecvent şi sistematic, cu diferite categorii de public, cu persoane 
influente din conducerea altor întreprinderi din ţară şi din străinatate, cu mass-
media, cu reprezentanţ i ai puterii publice,lideri de opinie etc., în scopul obţ inerii 
sprijinului acestora în efortul de păstrare şi dezvoltare a intereselor sale.
 
Obiectivul principal al activitatii de relatii publice este reprezentat de crearea unui climat de 
incredere fata de firma, fata de capacitatea acesteia de a satisface nevoile si exigentele 
diferitelor categorii de consumatori si utilizatori. 
Instrumentele ce pot fi utilizate de agentul economic in vederea realizarii acestor obiective sunt 
extrem de diverse, cele mai frecvent utilizate fiind urmatoarele: 

 publicatii speciale pentru clienti; 
 publicatii speciale cu ocazia anumitor aniversari, inaugurari; 
 organizarea de conferinte, colocvii, seminarii etc.; 
 organizarea unor calatorii de studii; 
 crearea si difuzarea de materiale de prezentare, pe suport video; 
 acordarea de interviuri si publicarea de articole; 
 infiintarea de fundatii; 
 initierea si sustinerea unor actiuni de caritate; 
 conferinte si declaratii de presa; 
 rapoarte despre produse destinate mass-media; 
 cultivarea relatiilor cu: personalitati, lideri de opinie, prin participarea la diverse 

actiuni sociale si de interes public, organizarea unor conferinte de presa si intalniri cu 
reprezentantii mass media etc.; 

 sponsorizarea anumitor activitati etc.; 
 punerea la dispozitia publicului a unor linii telefonice directe.  

 
3. Manifestări promoţionale 
Una dintre intrumentele (tehinicile) frecvent folosite în promovarea produselor sunt cele legate 
de participarea la manifestări cu caracter expoziţional - târguri şi expoziţii. 
Prezenţa la o manifestare de tipul 'târguri şi expoziţii" oferă firmei posibilitatea punerii în 
practică a unei diversităţi extrem de mari de acţiuni promoţionale. Astfel, la aceste manifestări 
firma poate recurge concomintent la distribuire de pliante şi prospecte, organizare de 
demonstraţii, organizare de conferinţe, proiecţii de spoturi publicitare, cadoruri promoţionale, 
etc. 
 
Modalitatile de participare ale unui agent economic la manifestari comerciale (targuri si 
expozitii), presupun urmatoarele cerinte organizatorice si implicatii financiare: 
- in calitate de expozant – in vederea comercializarii produselor si serviciilor proprii, initierii de 
noi relatii de afaceri si consolidarii relatiei cu clientii; 
- in calitate de vizitator – care poate beneficia de noi oportunitati de afaceri; 
- in calitate de cumparator – in cazul in care scopul principal il reprezinta achizitionarea de 
produse si/sau servicii; 
- in calitate de participant la diverse actiuni cu caracter informativ – pentru dezvoltarea si 
instruirea profesionistilor, prin intermediul cursurilor si prelegerilor; 
in calitate de sponsor – pentru promovarea pe piata a imaginii firmei si a produselor realizate.  
 
4. Forţele de vânzare 
Forţa de vânzare cuprinde un grup de reprezentanţi ai firmelor, investiţi cu competenţe în cea 
ce priveşte vânzarea produselor. 
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Practic, grupul de angajaţi care compun forţa de vânare, prin întâlnirile directe (faţă în faţă) cu 
potenţialii clienţi, încercă să îi determine pe aceştia să cumpere. 
În general, forţa de vânzare cuprinde şi persoanele care participă la diferitele prezentări 
comerciale, organizează manifestări de tip jocuri şi concursuri. 
Importanţa forţei de vânzare rezidă, prin urmare, în capacitatea de a determina potenţialii clienţi 
de a cumpăra. 
 
De altfel, comunicarea directă de tip "faţă în faţă" dintre reprezentantul firmei (forţei de vânzare) 
şi potenţialii clienţi este, în multe cazuri, determinantă în iniţierea procesului de cumpărare. 
Activitatea fortelor de vanzare include, alaturi de obiectivele comerciale mentionate anterior, si 
o serie obiective promotionale, dintre care se disting: 
- identificarea pietelor potentiale; 
- definirea profilului clientilor si localizarea lor geografica;  
- desfasurarea de actiuni de merchandising in reteaua de distributie;  
- acordarea de consultanta tehnico-comerciala utilizatorilor comerciali si intermediarilor;  
- prospectarea pietei;  
- negocierea ofertei si incheierea de contracte;  
- culegerea de informatii referitoare la clientii societatii si la firmele concurente etc. 
 

Cu cat va fi mai flexibila si novatoare activitatea de promovare, cu atat impactul ei va fi mai 
mare pe o piata saturata de mesaje publicitare.  

Astfel, promovarea moderna va stimula, dezvolta si orienta nevoile consumatorilor, generand 
avantaje si pentru agentii economici, in sensul consolidarii si dezvoltarii activitatii la nivel de 
firma (cu consecinte pozitive asupra politicii de produs si de personal), precum si a imaginii si 
pozitiei lor pe o piata caracterizata de o concurenta tot mai acerba. 


